FESTLIGT 25-ÅRS JUBILEUM I YSTAD
Vi hade tur med vädret, när vi
med HLR-gänget i spetsen intog
Norra Promenaden den 1 juni.
Vi kunde se fram emot en skön
eftermiddag. Ett 40-tal
medlemmar fanns på plats för
att umgås och se förevisningar i
Hjärt-lungräddning. Våra EVO
hade lagt fram aktuell
information inom våra
intresseområden Hjärtlungräddning och hur du kan
leva ett normalt liv med hjärtoch/eller lungsjukdomar (KOL).
Premiär blev det för visning av
informationsfilmen.
Skurupgänget tog med
sedvanlig frenesi tag i
lottförsäljningen och
föreningens kassa förstärktes
tack vare dem. Varje halvtimme
greppade Åke Billing
mikrofonen och detta var
signalen till Agne Persson att
kasta sig ner på marken och
återuppleva ett hemskt
ögonblick i sitt liv, när han
under en fjällsemester
drabbades av just detta, som
det hela går ut på - att
återuppliva någon, som
drabbas av hjärtstopp

Om Agnes räddning tack vare
de rätta omständigheterna, när
olyckan var framme, hade vi
läst i Skånska Dagbladet. Hans
son hade gått genom en
utbildning i Hjärt-lungräddning
(HLR) och kunde snabbt vidta
de rätta åtgärderna för att i
väntan på ambulans försöka få i
gång och vidmakthålla
blodcirkulationen. Agnes liv
återgick snart till det normala
med motion och nya
fjällsemestrar. Åke redogjorde
på sedvanligt professionellt sätt
om de olika momenten i hjärtlungräddning samt insatsen av
hjärtstartare, när den kommit
på plats i väntan på ambulans
(IVPA).
Senare under eftermiddagen
anlände föreningens eget
husband Double O Seven och
publiken fördubblades snabbt.
Gamla kända jazzlåtar från
anno dazumal tillsammans med
det fantastiska vädret gjorde
denna del av jubileumsfirandet
till en oförglömlig
lördagseftermiddag. Efter en
timmes glatt musicerande var
det så dags att packa ihop och
förflytta oss ner till Odd
Fellowhuset.
Jan Tellbo

Efter samling fördes vi in i Odd
Fellows vackert pyntade logesal
med föreningens svenska fana,
som vi erhöll på nationaldagen
förra året, centralt placerad.
Double O Seven spelade vid
inledningen av högtiden Louis
Armstrongs paradnummer
”What a wonderful World”.
Ordföranden, Torsten
Bengtsson, hälsade
medlemmarna välkomna samt
riktade ett speciellt välkommen
till länsföreningens tidigare
ordförande Jan Linné med
maka Annette samt
representanter för våra
systerföreningar i Österlen,
Malmö, Hässleholm och
Kristianstad. Likaledes riktades
ett varmt välkommen till vår
hedersmedlem Ann-Kristin
Persson med make Leif. Därpå
följde Parentation för
medlemmar, som under dessa
25 år gått bort. Ordföranden
framförde inledningsvis en dikt
Natthimlen av Erik Gustav
Geijer. Minnesstunden
avslutades med ytterligare en
tröstens och hoppets dikt av
Viktor Rydberg, varefter en
stilla stund påbjöds.

STILFULL INRAMNING TILL JUBILEUMSHÖGTIDEN

Innan kvällens högtidstalare tog
till orda överlämnade
representanterna för våra
systerföreningar presenter
symboliserande de orter, som
de kom från.
Kvällens högtidstalare AnnKristin Persson berättade om
föreningens start och
utveckling. Ordföranden
tackade henne och erinrade, att
hon inte hade erhållit någon
avtackning, då hon för några år
sedan slutade att vara aktiv
efter 20 års intensivt arbete i
föreningen.. Bättre sent än
aldrig menade ordföranden och
överlämnade föreningens
hedersgåva Ljuset. som brinner
för vår förening under ett hjärta
med diplom och presentkort..
Trion ur Double O Seven
avslutade denna del av
högtidligheten med att spela
Just a closer walk.
Högtidstalare: Hedersmedlem Ann-Kristin Persson

Föreningsmedlemmarna
nominerade före årsskiftet fyra
medlemmar till Årets Hjärtevän
nämligen Gun Ericsson, BrittMarie Grauers, Gunnel Larsson
och Maj Svensson. En helt enig
nomineringskommitté valde
bland dessa väl meriterade
medlemmar Britt-Marie
Grauers till Årets Hjärtevän
2012. Britt-Marie presenterade
sig i vårt informationsblad.
Ordföranden bad Janeric
Sundberg, som Britt-Maries
efterträdare som SO
(studieorganisatör), att föra
fram henne. Ordföranden
visade och läste upp diplomet
och överlämnade detta
tillsammans med Hedersgåvan
och ett presentkort.
Avslutningsvis spelade trion
Over the rainbow.
Årets Hjärtevän Britt-Marie Grauers tar emot diplom av Ordförande Torsten Bengtsson

Under stjärnhimlen och till
avslutningsmusik samlades
deltagarna till festmenyn.
Sedan alla tagit plats
serverades festmenyn, varvid
ljudnivån ökade märkbart. Rune
Petersson berättade om sin
upplevelse 1937/1938 av
kompositören Emmerich
Kalman och hans operett
Grevinnan Maritza.
Huvudpersonens frieri med den
kända inledningen ”Kom med
till Varasztin…” hade inspirerat
Rune till att författa en
hyllningssång till Hjärt & Lungs
medlemmar med anledning av
25-års jubileet.
Texten kommer att finnas i PÅ
GÅNG..
Jan Linné tackade för maten
och många återseenden kunde
noteras under kvällen.
Jan Tellbo

